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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั นี้ การคมนาคมทางอากาศได้รับความนิยมสู ง เพราะเป็ นบริ การขนส่ งที่มีความสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภัย กว่า การขนส่ ง รู ป แบบอื่ นโดยเฉพาะในภาวะปั จจุ บ ัน ที่ ป ระเทศต่ า ง ๆ มี ก าร
คมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่ งผลให้การขนส่ งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งภูมิภาคที่
การขนส่ งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ดังนั้นการขนส่ งทางอากาศจึงเป็ นกิจการ
สาธารณู ป โภคประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน การประกอบอาชี พ ของ
ประชาชนและเศรษฐกิ จของประเทศ ดังนั้นจึงมีการแข่งขันของธุ รกิจสายการบินต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
หลายสายการบิ นและเส้ นทางการบิ นเพื่อรองรั บความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด การศึ กษาครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การบริ การสายการบินต้นทุนต่าของผูโ้ ดยสาร ระหว่าง
สายการบินแอร์ เอเชีย กับสายการบินนกแอร์ และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่าของผูโ้ ดยสาร ระหว่างสายการบินแอร์ เอเชีย กับสายการบินนกแอร์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของนกแอร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท ใน
ส่ วนของพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินนกแอร์ ส่ วนใหญ่พบว่า การใช้บริ การเที่ยวบิ น
ภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่าง เลื อกเดิ นทางไปจังหวัดเชี ยงใหม่มากที่สุดรองลงมา คือจังหวัดภูเก็ต
ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางเพื่อไปท่องเที่ยว ฤดูกาลที่กลุ่มตัวอย่างนิ ยมเดิ นทางท่องเที่ยวอยู่ในช่ วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม เลือกเดินทางโดยสารการบินนกแอร์ เนื่ องจากราคาค่าโดยสารถูก โดยที่
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินไม่มีส่วนในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริ การสาย
การบินนกแอร์ ดว้ ยตนเอง ไม่มีใครแนะนา การจองตัว๋ โดยสารทาการจองผ่านเว็บไซด์ของสายการบิน
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และชาระค่าตัว๋ โดยสารผ่านบัตรเครดิ ต แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสายการบินของกลุ่มตัวอย่างคื อ
อินเทอร์เน็ต
ผลการศึ กษากลุ่มตัวอย่างของแอร์ เอเชี ยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ใน
ส่ วนของพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินแอร์ เอเชี ย ส่ วนใหญ่พบว่า การใช้บริ การเที่ยวบิน
ภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่าง เลื อกเดิ นทางไปจังหวัดเชี ยงใหม่มากที่สุดรองลงมา คือจังหวัดภูเก็ต
ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางเพื่อไปท่องเที่ยว ฤดูกาลที่กลุ่มตัวอย่างนิ ยมเดิ นทางท่องเที่ยวอยู่ในช่ วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม เลือกเดินทางโดยสารการบินแอร์ เอเชียเนื่องจากราคาค่าโดยสารถูก โดย
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีส่วนในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริ การสายการ
บินแอร์ เอเชียด้วยตนเอง ไม่มีใครแนะนา การจองตัว๋
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลให้ผโู ้ ดยสารใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะคือ ให้ความสาคัญของเวลาเครื่ องเข้า ออก ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
โดยต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย มีการส่ งสารและกระจายการทางานให้ทวั่ ถึ งและถูกต้องแม่นยา
เครื่ องจะได้ไม่เสี ยเวลา เพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั นอกจากนั้นควรมีการปรับปรุ งเรื่ อง
ระบบการจองตัว๋ เครื่ องบิน ผ่านอินเทอร์ เน็ต ให้มีประสิ ทธิ ภาพในขั้นตอนการตัดเงิ นผ่านบัตรเครดิ ต
หน้าเว็บไซต์ ควรมีการปรับปรุ งหรื อเพิ่มโปรโมชัน่ เพื่อให้มีการแข่งขันกับสายการบินอื่นๆได้ ลดราคา
ตัว๋ โดยสารเมื่ อมีการเปิ ดให้บริ การเส้ นทางบินใหม่ เพื่อกระตุ น้ ยอดขายและดูงดู ดผูโ้ ดยสารให้มาใช้
บริ ก าร และควรมีการปรั บปรุ ง การมีจิตใจในการให้บริ การในพนัก งานต้อนรับบนเครื่ องบินบาง
ท่าน ซึ่ งพอสรุ ปได้วา่ การบริ การที่ดี คือผูใ้ ห้บริ การต้องมีจิตใจในการให้บริ การ ต้องมีจิตใจหรื อมีใจรัก
มีความเต็มใจในการบริ การ การทางานโดยมีใจรักจะแสดงออกมาทางกาย โดยการทางานด้วยความยิม้
แย้ม แจ่มใส มี อารมณ์ รื่นเริ ง และควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้ ไม่ข้ ึ นเสี ยงกับผูโ้ ดยสารหรื อผูม้ าใช้
บริ การ และควรแต่งกายให้เรี ยบร้อย เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผโู ้ ดยสาร และกลับมาใช้บริ การอีก

II

